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ผลการดําเนินงานในเดือน กันยายน 2564  เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของ  ปี 2564  ดังนี ้
         ปี 2564   ปี 2563 
         (บาท)   (บาท) 
1.จํานวนสมาชิก        8,183 ราย  7,944 ราย 
2.เงินให้กู้แก่สมาชิก 
 ลูกหน้ีเงินกู ้– สามญั   2,280,741,797.34 

 ลูกหน้ีเงินกู ้– พิเศษ      767,695,012.38 
 ลูกหน้ีเงินกู ้– ฉุกเฉิน   681,462,157.56  3,729,898,967.28  3,479,710,003.77 
3.เงินกู้จากสถาบันการเงิน                   - 
 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร    - 

 มหาวิทยาลยัขอนแก่น                   -                -                             - 
4.ทุนเรือนหุ้น          2,002,291,650.00    1,859,846,720.00 
5.เงินรับฝากจากสมาชิก     
 เงินรับฝากออมทรัพย ์     63,279,858.35 
 เงินรับฝากออมทรัพยพ์ิเศษ               1,528,439,162.29 

เงินรับฝากทวีสิน         9,623,100.00                
 เงินรับฝากประจาํ 12 เดือน                     66,649,670.06 
 เงินรับฝากประจาํ 24 เดือน     483,777,990.14               2,151,769,780.84  1,897,112,701.46 
6.รายได้               17,796,656.49      16,304,685.10 
7.รายจ่าย                                 3,463,680.69        4,984,295.57 
8.รายได้สูงกว่ารายจ่าย                                           14,332,975.80                      11,320,389.53  
 บวก ยกมา                           109,893,906.06            103,229,176.07  

 รายไดสู้งกวา่รายจ่าย            124,226,881.86        114,549,565.60 

                หัก ประมาณค่าเส่ือราคาฯ(ยกมา)                                                                                  1,189,830.06                            986,474.90 

                หัก ประมาณการดอกเบ้ียคา้งจ่าย (ยกมา)                                                                  40,790,239.92                       35,095,822.65 

                ประมาณการรายได้สุทธิ                                                                                        82,246,811.88                       78,467,268.05    

 

*************************************************************************************          

 

 

              

    เรียนเชิญสมาชิกผูสนใจติดตอขอและย่ืนใบสมัครไดที่ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด ต้ังแตวันที่ 

27 – 29  ตุลาคม  2564 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ สำนักงานสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด 

                # ในป พ.ศ.2565 จะมีการสรรหาและเลือกต้ัง กรรมการดำเนินการสายสนับสนุน 5 ตำแหนง และผูตรวจสอบ

กิจการ จำนวน 3 ตำแหนง   อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.coopkku.com 

 

                              

ฉบับลงวันที ่ 16 – 31 ตุลาคม 2564 

ผลการดำเนินงาน ส้ินสุด ณ วันท่ี  30 กันยายน 2564 

ประกาศรับสมคัรกรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2565 

บรรณาธิการข่าว : คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จํากัด 

http://www./


         
 
 
 

ตามประกาศสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด ฉบับที่  22/2564 เรื่อง รับสมัครคณะกรรมการจัดการ

เลือกต้ัง ประจำป 2565 โดยเปดรับสมัครระหวางวันที่ 1-12 ตุลาคม 2564 น้ัน คณะกรรมการดำเนินการไดพิจารณาคัดเลือก

ผูสมัครที่มีคุณสมบติัตามประกาศเรยีบรอยแลว เพื่อใหการดำเนินการจัดการสรรหาและเลอืกต้ังกรรมการดำเนินการ และผูตรวจ

สอบกิจการ สหกรณออมทรพัย-มหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด ประจำป 2565 เปนไปดวยความเรียบรอย และบังเกิดผลดีตอการ

ดำเนินกิจการของสหกรณ 

ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความในขอ 77(9) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด พ.ศ. 2562 

ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 ครั้งที่ 16/2564 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 มีมติใหประกาศรายช่ือ

คณะกรรมการจัดการเลือกต้ัง ประจำป 2565 ดังน้ี 

1. นายสันติ  บัวหอม   สังกัด  คณะวิทยาศาสตร 

2. นางสมบัติ  แสงพล   สังกัด  คณะสัตวแพทยศาสตร 

3. นายทองมาก  ขุยราญหญา  สังกัด  คณะทันตแพทยศาสตร 

4. นายอัฐพล  สานอย   สังกัด  คณะสหวิทยาการ 

5. นายประพันธ  แกนจำปา  สังกัด  คณะสัตวแพทยศาสตร 

********************************************************************************************** 
 
 
 
 
           ดวยสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน  จำกัด  ไดมอบหมายใหสำนักงานทนายความดำเนินการยึดทรัพยลูกหน้ี 

ดังน้ีโฉนดเลขที่ 140406 เลขที่ดิน 143 หนาสำรวจ 7519 ต.บานเปด  อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน เน้ือที่ 84.04 ตารางวา  

          สภาพที่ดิน มีสิ่งปลูกสรางที่จะขายดวย คือ บานปูน 1 ช้ัน เลขทะเบียนที่ 305/143 ขนาดประมาณกวาง 6 เมตร ยาว 

12 เมตร  ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่จะขาย ติดจำนองสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด ผูรับจำนองหน้ีจำนอง ณ 

วันที่ 20 มกราคม 2564 เปนเงิน 1,325,440.50 บาท พรอมดอกเบี้ยรอยละ 5.25 ตอป หรือเปนไปตามประกาศสหกรณออม

ทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด จนกวาจะชำระเสร็จสิ้น  เจาพนักงานงานบังคับคดีจะทำการขายโดยการจำนองติดไป ผูซื้อ

ไดตองรับภาระหน้ีจำนองติดไปดวย ราคาประเมินของเจาพนักงานบังคับคดี จำนวน 1,252,240.00 บาท (หน่ึงลานสองแสนหา

หมื่นสองพันสองรอยสี่สิบบาทถวน) 

 ที่ดิน กลาวมาขางตน ประกาศขายตามวันที่ระบุเอาไว ดังน้ี 

นัดท่ี 1 ในวันท่ี 27 ตุลาคม 2564 

นัดท่ี 2 ในวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2564 

นัดท่ี 3 ในวันท่ี 8 ธันวาคม 2564 

นัดท่ี 4 ในวันท่ี 29 ธันวาคม 2564 

นัดท่ี 5 ในวันท่ี 19 มกราคม 2565 

นัดท่ี 6 ในวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2565 

*********************************************************************************************** 
 

 

     จำนวนสมาชิก  ณ เดือน กันยายน  2564   จำนวน  5,854  คน 

    รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต เดือน กันยายน จำนวน  3  ราย   

ลําดบั

ท่ี 

ช่ือ-สกุล เลข 

ที 

อายุ  

(ปี) 

สังกัด วันท่ี 

เสียชีวิต 

สาเหตุการเสียชีวิต 

1 นางสาวศุภาพิชญ ์ ฤทธิลา 106758 44 คณะนิติศาสตร์ 1 ก.ย.64 ติดเช้ือในกระแสเลือด 

2 นายโสภณั   จาํปานา 100332 68 ขา้ราชการบาํนาญ 3 ก.ย.64 อุบติัเหตุจราจร 

3 นางจรรยา    ล่ามแขก 100043 62 ขา้ราชการบาํนาญ 19 ก.ย.64 เลือดออกในสมอง 

  
บรรณาธิการข่าว : คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จํากัด 

ขาวสารจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด 

ประกาศ  แตงตัง้คณะกรรมการจดัการเลือกตัง้ ประจำป 2565 

 

เรียนสมาชิกสหกรณฯ ซ้ือทรัพยจากสำนักงานบังคับ
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